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รายงานการศึกษาสวนบุคคล เรื่อง การเตรียมความพรอมในการสนับสนุนการดําเนินงาน

ดานการจัดทําขอความพระราชสาสน มุงเนนศึกษาและวิเคราะหปญหา/ขอขัดของดานระบบขอมูล
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการจัดทําขอความพระราชสาสน นําไปสูการหาแนวทางแกไขปญหา
ที่เกิดข้ึนในปจจุบันและอาจเกิดข้ึนในอนาคต เพื่อแกไขอยางเปนระบบและนําไปปฏิบัติไดจริง และ
จัดทําขอเสนอแนะในการเตรียมความพรอมในการดําเนินงานดานการจัดทําขอความพระราชสาสน 
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความราบรื่น สนองพระราชประสงค ดวยความถูกตอง รวดเร็วและ
ทันเหตุการณ สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของสํานักราชเลขาธิการ จากผลการศึกษาพบวา 
ปญหาอุปสรรคสําคัญคือ การขาดการจัดการระบบขอมูลใหมีความเช่ือมโยง ทันสมัย และถูกตอง 
รวมทั้งปญหาบุคลากรขาดการวางแผนและความคิดริเริ่มเชิงรุกทั้งดานการจัดการระบบขอมูลและ
การติดตามสถานการณขาวสาร เพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการดําเนินงานดานการจัดทําขอความ
พระราชสาสน  

ผูศึกษาเห็นวา แนวทางการแกไขปญหาและปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อเตรียมความพรอม 
ในการสนับสนุนการดําเนินงานดานการจัดทําขอความพระราชสาสนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน  
(1) สํานักราชเลขาธิการควรมีการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจใน
เหตุการณเพื่อประกอบการจัดทําขอความพระราชสาสน รวมทั้ง (2) มีการจัดการประชุมหารือรวมกบั
สวนราชการที่เกี่ยวของ กับการปฏิบัติงานดานการจัดทําขอความพระราชสาสน เชน กระทรวง การ
ตางประเทศ เพื่อหาแนวทางความเปนไปไดในการขอเช่ือมโยงระบบฐานขอมูลและขยายสิทธิการ
เขาถึงขอมูลที่จําเปนตอการปฏิบัติงานดานดังกลาว และ (3) ควรมีการพิจารณาเพิ่มหรือจัดหา
บุคลากรซึ่งมีความชํานาญดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อชวยจัดทําระบบฐานขอมูล ดูแล และ
ใหคําปรึกษาในเรื่องดังกลาว เพื่อชวยสนับสนุนการดําเนินงานดานการจัดทําขอความพระราชสาสน
ใหเกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 

นอกจากน้ี บุคลากรระดับกลุม/กองที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานการจัดทําขอความ 
พระราชสาสน ยังมีสวนชวยใหการดําเนินการแกไขปญหาเพื่อเสริมสรางความพรอมดังกลาวไดโดย  
(1) จัดใหมีการประชุมเจาหนาที่ของกลุม/กองที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานดังกลาวอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อใหทราบถึงปญหาหรือขอขัดของในการดําเนินงานจัดทําขอความพระราชสาสนในแงมมุ
ตางๆ กระตุนเตือนใหตระหนักถึงความสําคัญของการติดตามสถานการณขาวสารและการจัดระบบ
ขอมูล และหาแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนรวมกัน (2) จัดทําแผนการจัดเก็บและปรับปรุงขอมลูที่
เกี่ยวของกับการสนับสนุนการจัดทําขอความพระราชสาสน เชน ขอมูลพระราชวงศตางประเทศ 
ขอมูลบุคคลสําคัญ/บุคคลที่ทรงรูจัก ขอมูลขอมูลพื้นฐานและสถานการณของประเทศตางๆ รวมทั้ง
ปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยและตอเน่ือง และ (3) จัดใหมีการประมวลขอมูลที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานดานการจัดทําขอความพระราชสาสนใหเปนหมวดหมูและรายละเอียดที่ชัดเจนข้ึน เชน 
ตามประเทศ หรือเหตุการณ เปนตน จัดเก็บลงในระบบคอมพิวเตอรและเช่ือมโยงขอมูลดังกลาวผาน



จ 

ระบบ shared file ระหวางบุคลากรผูปฏิบัติงาน เพื่อใชสืบคนอางอิงในการจัดทําขอความพระราชสาสน
ไดสะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึน  

ผูศึกษาเช่ือวา หากดําเนินการตามแนวขอเสนอแนะขางตนจะนําไปสูแนวทางการพัฒนา
กระบวนงานดานการจัดทําขอความพระราชสาสนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน กอใหเกิดการดําเนินงาน
ดานดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอย สมพระเกียรติ สนองพระราชประสงค และเกิดประโยชน
สูงสุดตอความสัมพันธระหวางประเทศ 
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กิตตกิรรมประกาศ 
 
 

รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ีเปนสวนหน่ึงของการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต 
รุนที่ 8 ประจําป 2559 ของกระทรวงการตางประเทศ มุงศึกษาและหาแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบขอมูล เพื่อเตรียมความพรอมในการสนับสนุนการดําเนินงานดานการจัดทําขอความ 
พระราชสาสนของสํานักราชเลขาธิการใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 

ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณคณะอาจารยที่ปรึกษา ศาสตราจารย ดร. ไชยวัฒน  คํ้าชู 
เอกอัครราชทูต ดร. จิตริยา  ปนทอง และ ผูชวยศาสตราจารย ดร. อัครเดช  ไชยเพิ่ม เปนอยางย่ิง ที่
เมตตาและกรุณาเสียสละเวลาในการใหคําแนะนํา คําปรึกษา เกี่ยวกับกรอบความคิดและแนวทาง 
รวมถึงแกไขขอบกพรอง ทําใหผูศึกษาเกิดความเขาใจเพิ่มมากข้ึนในการจัดทํา สงผลใหรายงานฉบับน้ี
สําเร็จลุลวงในที่สุด  

ขอกราบขอบพระคุณทานราชเลขาธิการและผูบริหารสํานักราชเลขาธิการที่สนับสนุนใหผู
ศึกษาไดเขาอบรมในหลักสูตรนักบริหารการทูตครั้งน้ี จากการไดเปดโลกทัศนนอกเหนือจากการ
ปฏิบัติงาน ที่สํานักราชเลขาธิการ ทําใหผูศึกษาพบและทําความรูจักผูเขารับการอบรมหลักสูตร
ดังกลาวทั้งจากกระทรวงการตางประเทศและหนวยงานภายนอกอื่นๆ และมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในหัวขอ ทางวิชาการและการศึกษาดูงานในพื้นที่จริง และสรางความสัมพันธอันดีระหวางกัน นับเปน
ประสบการณอันมีคาและผูศึกษาเห็นวาการอบรมรวมกันในครั้งน้ีจะมีสวนชวยสรางเครือขายองคกร 
ที่เกี่ยวของการอันจะกอใหเกิดประโยชนในการประสานงานและการปฏิบัติงานรวมกันใหดีย่ิงข้ึน 
นอกจากน้ี ขอกราบขอบพระคุณทานรองราชเลขาธิการ และขอบคุณทานผูอํานวยการกอง และ
บุคลากรกลุมงานวิเทศสัมพันธ กองการตางประเทศ สํานักราชเลขาธิการ ที่ไดเสียสละเวลาในการให
สัมภาษณ ใหขอมูลและความคิดเห็นอันเปนประโยชนย่ิงตอการศึกษาในครั้งน้ี 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

หากจะกลาวถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับการตางประเทศของไทย ซึ่งภายหลังเสด็จ
ข้ึนครองสิริราชสมบัติน้ัน ไดเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศตางๆ เพื่อเจริญสัมพันธไมตรี ทั้งใน
รูปแบบการเสด็จพระราชดําเนินเยือนอยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐ (State Visit) และการ
เสด็จพระราชดําเนินเยือนอยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit)1 ระหวางป 
2502–2510 และอีกครั้งเมื่อป 2537 รวมจํานวนประเทศที่เสด็จพระราชดําเนินเยือน 32 ประเทศ2 
ซึ่งพระกรณียกิจดานดังกลาวนับเปนคุณูปการอยางย่ิงตอแนวทางการเจริญสัมพันธไมตรีของประเทศไทย
กับนานาประเทศ ดังที่พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา3 องคมนตรี ผูถวายงานดานการตางประเทศมา
อยางตอเน่ือง ไดกลาวไวในการสัมภาษณกับกระทรวงการตางประเทศตอนหน่ึงวา พระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวทรงรูลึกและรูจริงในการทรงงานดานการตางประเทศ ทรงสนพระทัยศึกษาขอมูลของ
แตละประเทศอยางลึกซึ้ง ทรงมีสวนสนับสนุนอยางสําคัญตอการดําเนินวิเทโศบายของไทยอยางมาก
ทั้งในทางตรงและทางออม ทางตรงคือการเจริญสัมพันธไมตรีกับตางประเทศโดยการ เสด็จพระราช-
ดําเนินเยือนประเทศตางๆ อยางเปนทางการและการพระราชทานพระบรมราชวโรกาสใหบุคคล
สําคัญจากตางประเทศเขาเฝา ฯ…หากมองในฐานะการทูตก็ตองถือวาเปนการทูตที่ลึกซึ้ง เพราะไม
ตองอาศัยชองทางทางการเมืองแตอาศัยความเปนมนุษยใชความดีเขาผูกใจกัน เปนการสรางความ
เขาใจระหวางประเทศใหผูกพันกันอยางแนนแฟนจากฐานราก โดยเฉพาะอยางย่ิงการดํารงไวซึ่ง
ความสัมพันธอันดีระหวางกันแมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ในบริบทของสังคมโลก 

อยางไรก็ตาม แมในระยะเวลาตอมา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมิไดเสด็จพระราชดําเนิน
เยือนตางประเทศแลว แตดวยทรงมุงประโยชนของชาติบานเมือง และการที่ทรงเจริญพระราช-
สัมพันธไมตรีกับนานาประเทศไมใชเพราะเปนระเบียบแบบแผนมาแตโบราณกาล แตดวยทรงมั่น  
พระราชหฤทัยวา การเปนมิตรน้ันจะนํามายังความเขาใจซึ่งกันและกันที่จะเอื้อประโยชนในการ
แลกเปลี่ยนความเห็น ความชวยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และการมีสัมพันธไมตรีระหวางบุคคล 
ก็เพื่อใชชีวิตรวมกันอยางมีความสุขในลักษณะที่เปนครอบครัวเดียวกันหรือคนในหมูบานเดียวกัน มี
ปฏิสัมพันธอันดีตอกันและหมูบานใกลเคียง ประเทศแตละประเทศก็เชนเดียวกัน อยูรวมกันบนโลก 
                                                
1
 ณัชชา  เลาหศิรินาถ, การรับพระราชอาคันตุกะกับความม่ันคงของชาติ, เอกสารวิจัยสวนบุคคล หลักสูตรการ

ปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน รุนที่ 20, (วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร, 2550–2551), หนา 1. 
2
 The Office of His Majesty’s Principal Private Secretary, A MEMOIR OF HIS MAJESTY KING 

BHUMIBOL ADULYADEJ OF THAILAND, (โรงพิมพกรุงเทพ (1984) จํากัด), หนา 66–69. 
3
 สิทธิ เศวตศิลา, พลอากาศเอก, องคมนตรี. “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูกับการตางประเทศ,” วารสารสราญรมย  

69, ฉบับพิเศษ (2558):30, 32. 
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ใบเดียวกัน ก็ตองมีความไววางใน มีไมตรีตอกัน และเอื้อเฟอชวยเหลือซึ่งกันและกัน ดังน้ัน การที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหสงขอความพระราชสาสนไปยังพระประมุขและประมุขรัฐ รวมถึงบุคคล
สําคัญชาวตางประเทศ และบุคคลที่ทรงรูจักในโอกาสตางๆ จึงเปนการคงไวซึ่งการเจริญสัมพันธไมตรี
กับนานาประเทศใหคงอยูตอไป  

กองการตางประเทศ สํานักราชเลขาธิการ ในฐานะหนวยงานที่มีหนาที่หน่ึงในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับขอความพระราชสาสนถวายพระพร พระราชทานพร และอํานวยพร ไปยัง 
พระประมุข ประมุข พระราชวงศ และบุคคลสําคัญชาวตางประเทศในโอกาสตางๆ4 จึงจําเปนตอง
เตรียมความพรอม ในการสนับสนุนงานดานดังกลาวเพื่อสนองพระราชกระแส/พระราชประสงค ทั้งน้ี 
เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของสํานักราชเลขาธิการในฐานะของเลขานุการในพระองค
พระมหากษัตริยใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  

สํานักราชเลขาธิการจําแนกการดําเนินการจัดทําขอความพระราชสาสนออกเปน 3 
หมวดหมู คือ 

1) ขอความพระราชสาสนถวายพระพรชัยมงคลและอํานวยพรไปในโอกาสวันที่ระลึกของ
ประเทศที่มีสัมพันธไมตรีกับประเทศไทย อาทิ วันคลายวันพระราชสมภพ วันเฉลิมพระนาม วันชาติ 
วันเอกราช วันแหงชัยชนะการปฏิวัติ วันสาธารณรัฐ และวันที่ระลึกนักบุญ 

 
แผนภูมิท่ี 1  สถิติปริมาณขอความพระราชสาสนในโอกาสวันที่ระลึกของประเทศที่มีสัมพันธไมตรีกับ

ประเทศไทย 
ที่มา: กองการตางประเทศ สํานักราชเลขาธิการ 

 
2) ขอความพระราชสาสนแสดงความยินดีในโอกาสตางๆ อาทิ วันประสูติ วันหมั้น  

วันอภิเษกสมรส/เษกสมรส วันเสด็จข้ึนครองราชย วันสาบานตนเขารับตําแหนงใหม และวันครบรอบ
สําคัญตางๆ  

                                                
4
 กฎกระทรวงแบงสวนราชการของสํานักราชเลขาธิการ พ.ศ. 2553, ราชกิจจานุเบกษา,  เลม 127 ตอนที่ 59 ก 

(28 กันยายน 2553). 
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แผนภูมิท่ี 2  สถิติปริมาณขอความพระราชสาสนแสดงความยินดีในโอกาสตางๆ 

ที่มา: กองการตางประเทศ สํานักราชเลขาธิการ 
 
3) ขอความพระราชสาสนแสดงความเสียพระราชหฤทัย/ทรงหวงใยในเหตุการณตางๆ คือ 

การสวรรคต/การเสียชีวิต เหตุการณภัยพิบัติ อุบัติเหตุ เหตุการณกอการราย และการเจ็บปวย 

 
แผนภูมิท่ี 3  สถิติปริมาณขอความพระราชสาสนแสดงความเสียพระราชหฤทัย/ทรงหวงใย 

ที่มา: กองการตางประเทศ สํานักราชเลขาธิการ 
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ภาพท่ี 1  แผนผังการดําเนินงานดานการจัดทําขอความพระราชสาสนถวายพระพรชัยมงคลและ

อํานวยพรในโอกาสวันที่ระลึกของประเทศที่มีความสัมพันธกับประเทศไทย โดยสังเขป 
 
 

  

รับเรื่องจากสารบรรณกลาง 
ตรวจสอบบญัชี 

รางขอความพระราชสาสน 

ตนเรื่องจากหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 
 

พิจารณา/อนุมัติ 

จัดทําโทรสารเชิญขอความ ฯ สงสําเนาขอความ ฯ แจงสวนเกี่ยวของ 

สงสําเนาขอความ ฯ พรอมคําแปลเพื่อเผยแพร 

จัดทําใบนําความกราบบงัคมทลูพระกรุณา 
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ภาพท่ี 2  แผนผังการดําเนินงานดานการจัดทําขอความพระราชสาสนในโอกาสตางๆ โดยสังเขป 
 
สํานักราชเลขาธิการไดมีการดําเนินงานดานการจัดทําขอความพระราชสาสนในโอกาสตางๆ 

ดังที่กลาวมาขางตนมาอยางตอเน่ือง ซึ่งระหวางการดําเนินการเรื่องดังกลาวน้ัน จําเปนตองอาศัย
ขาวสารขอมูล หรือขอมูลจําเปนอื่นๆ เพื่อประกอบการจัดทํา แตจากการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณโลกและการอยูในโลกยุคโลกาภิวัตนซึ่งมีขอมูลขอสารที่รวดเร็ว และมีความหลากหลาย 
ในหลายๆ โอกาสหรือเหตุการณตองอาศัยการวิเคราะหสถานการณ รวมทั้งใชขอมูลจากฐานขอมูล

รับเรื่อง ตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติม 

เสนอเรื่อง 

ตนเรื่อง 
 

พิจารณา/อนุมัติ 

จัดทําโทรสารเชิญขอความ ฯ สงสําเนาขอความ ฯ แจงสวนเกี่ยวของ 

สงสําเนาขอความ ฯ พรอมคําแปลเพื่อเผยแพร (หากม)ี 

จัดทําใบนําความกราบบงัคมทลูพระกรุณา 

จัดทําขอความพระราชสาสน และโทรสารเชิญ
ขอความ ฯ 
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ตางๆ ในการอางอิง และสนับสนุนการจัดทําขอความพระราชสาสนไดอยางทันทวงที สํานัก - 
ราชเลขาธิการไมสามารถดําเนินไปตามหลักปฏิบัติตามที่ผานมา ยังพบปญหาขอขัดของเกี่ยวกับ
บุคลากรผูปฏิบัติ รวมทั้งขาดระบบขอมูลที่ไดรับการวิเคราะหเพื่อนํามาประกอบการพิจารณาจัดทํา
ขอความพระราชสาสน ดังน้ัน หากการดําเนินงานเกิดปญหา ขอขัดของ หรืออุปสรรค ก็จะไมเปน
ผลดีตอทั้งการดําเนินงานเพื่อสนองพระราชประสงคและอาจสงผลเสียตอความสัมพันธระหวาง
ประเทศได 

รายงานฉบับน้ีจึงเปนการศึกษาเพื่อหาแนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงระบบ
ขอมูลใหมี ความทันสมัย เขาถึงอยางรวดเร็ว ครอบคลุมเน้ือหาที่เกี่ยวของ สืบคนงาย และใชอางอิง
และประกอบการตัดสินใจในการดําเนินการจัดทําขอความพระราชสาสนใหมีประสิทธิภาพเพิม่มากข้ึน 
โดยนํากรอบความคิดจากระบบมาตรฐาน 1101 ซึ่งเปนระบบหน่ึงของมาตรฐานคุณภาพดานการ
จัดการระบบขอมูลของหนวยงานภาครัฐ ภายใตระบบมาตรฐานของประเทศไทยดานการจัดการและ
สัมฤทธิผลของการจัดการภาครัฐ (Thialand International Public Sector Standard 
Management System and Outcomes : Thailand International P.S.O.) รวมทั้งระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System: DSS) เปนแนวทางในการศึกษา ซึ่งผูศึกษา 
เห็นวาหัวขอการศึกษาน้ีมีความสําคัญย่ิงตอการปฏิบัติงานของสํานักราชเลขาธิการ 

 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา  

1.2.1 ศึกษาและวิเคราะหปญหา/ขอขัดของดานระบบขอมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ดานการจัดทําขอความพระราชสาสน 

1.2.2 วิเคราะหและหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในปจจุบันและอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
เพื่อแกไขอยางเปนระบบและนําไปปฏิบัติไดจริง 

1.2.3 จัดทําขอเสนอแนะในการเตรียมความพรอมในการดําเนินงานดานการจัดทํา
ขอความพระราชสาสน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความราบรื่น สนองพระราชประสงค ดวย
ความถูกตอง รวดเร็วและทันเหตุการณ สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของสํานักราชเลขาธิการ 
 
1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1  ขอบเขตการศึกษา 
เปนการศึกษาจากเอกสารขอมูลในการปฏิบัติงานดานการจัดทําขอความ พระราชสาสน 

ระหวางป 2554–2558 รวมทั้งประมวลจากปญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงานจริงและขอมูลอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ 

1.3.2 วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 
รายงานน้ีเปนการศึกษาเชิงคุณภาพ5 โดยผูศึกษาจะศึกษาวิเคราะหจากขอมูลทุติยภูม ิ

คือ เอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดทําขอความพระราชสาสน พระราชกระแส บันทึกตางๆ ระเบียบ

                                                
5
 เอ้ือมพร  หลินเจริญ, “เทคนิคการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ,” วารสารการวัดผลการศึกษามหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 17, 1 (กรกฎาคม 2555): 17–29. [ออนไลน]. 
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ปฏิบัติ บัญชาหรือนโยบาย รวมทั้งศึกษาจากขอมูลปฐมภูมิ คือ จากการสํารวจเชิงคุณภาพโดยการ
สัมภาษณผูที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการจัดทําขอความพระราชสาสน ไดแก ผูบริหารสํานัก 
ราชเลขาธิการ ผูปฏิบัติงานสํานักราชเลขาธิการ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมีคูมือการปฏิบัติงาน
ดานการจัดทําขอความ พระราชสาสนของสํานักราชเลขาธิการ กฎกระทรวงแบงสวนราชการ สํานัก
ราชเลขาธิการ พ.ศ. 2553 รวมกับกรอบวิธีคิด (conceptual framework) หรือแนวทฤษฎี (theory) 
ไดแก แนวคิดระบบมาตรการฐานสากลของประเทศไทยดานการจัดการและสัมฤทธ์ิผลของงานภาครฐั 
ระบบมาตรฐาน 1101: ระบบขอมูล (Thailand International Public Sector Standard 
Management System and Outcomes P.S.O. 1101: Information System) และแนวคิดระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System: DSS) มาใชสนับสนุนการศึกษาวิเคราะหขอมูล
ที่ไดจากใหสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงคของการศึกษา 
 
1.4 ประโยชนของการศึกษา 

1.4.1  ทราบถึงปญหา/ขอขัดของของระบบขอมูลในการสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการ
จัดทําขอความพระราชสาสน 

1.4.2 ไดขอเสนอแนะแนวทางซึ่งนําไปสูการปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลดีและมีประสิทธิภาพตอ
การดําเนินงานมากย่ิงข้ึน 

1.4.3 เปนแนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบขอมูลและกระบวนงานดานการจัดทํา
ขอความพระราชสาสนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 

1.4.4 กอใหเกิดการดําเนินงานดานขอความพระราชสาสนใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
สมพระเกียรติ สนองพระราชประสงค และเกิดประโยชนสูงสุดตอความสัมพันธระหวางประเทศ 
 
1.5  นิยามศัพท 

ผูบริหาร ในที่น่ีคือ รองราชเลขาธิการ ผูอํานวยการกอง สํานักราชเลขาธิการ 
เจาหนาท่ีระดับปฏิบัติดานขอความพระราชสาสน คือ วิทยากรระดับชํานาญการพิเศษ 

ระดับชํานาญการ และระดับปฏิบัติการ กองการตางประเทศ สํานักราชเลขาธิการ 
 

 



 

  
บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 
2.1 แนวคิดทฤษฏี 

2.1.1  ระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยดานการจัดการและสัมฤทธิผลของงาน
ภาครัฐ ระบบมาตรฐาน 1101: ระบบขอมูล (Thailand International Public Sector 
Standard Management System and Outcomes P.S.O. 1101: Information System)6 

ระบบมาตรฐานสากลของประเทศดานการจัดการและสัมฤทธ์ิผลของงานภาครัฐ 
มุงใหราชการมีระบบบริหารและจัดการที่ดี สามารถอํานวยประโยชนแกประชาชนและสังคมสวนรวม 
มุงเนนผลสัมฤทธ์ิรวมของภาคราชการทั้งระบบ และเนนใหทุกหนวยงานราชการของภาครัฐพัฒนา
มาตรฐานทางผลลัพธ โดยมีเปาหมายเปนผลลัพธเชิงสัมฤทธ์ิบั้นปลาย อาทิ ความเสมอภาคในการ
บริการ ความทั่วถึงของการบริการ ประสิทธิภาพของหนวยงานที่ใหบริการ และคุณภาพและความ
ถูกตองของการบริการ ซึ่งการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาวจะดําเนินการพัฒนามาตรฐาน
อันเปนสัมฤทธ์ิผลของการปฏิบัติงาน 4 ประการ คือ ผลงานหรือผลผลิตที่เปนมาตรฐานของหนวยงาน 
ผลลัพธ ที่เปนมาตรฐานของหนวยงาน ผลลัพธบั้นปลาย และระบบปองกันผลลัพธบั้นปลายที่ไมพึง
ปรารถนา ซึ่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับรองมาตรฐานดานการจัดการและสัมฤทธ์ิผล
ของงานภาครัฐ พ.ศ. 2543 ขอ 4 ไดกําหนดมาตรฐานสากลของประเทศไทยดานการบริหารจัดการ
ของหนวยงานภาครัฐประกอบดวย 10 ระบบ คือ ระบบขอมูล ระบบการสื่อสาร ระบบการตัดสินใจ 
ระบบการพัฒนาบุคลากร ระบบการตรวจสอบถวงดุล ระบบการมีสวนรวม ระบบการบริการ
ภาคเอกชน ประชาชน ระบบการประเมินผล ระบบการคาดคะเนและแกไขวิกฤต และระบบ
วัฒนธรรมและจรรยาวิชาชีพ 

ระบบมาตรฐาน 1101: ระบบขอมูล หรือแนวคิดระบบขอมูลที่ดีในภาครัฐ คือ  
การเนนใหระบบขอมูลเปนระบบเปดสอดคลองกับหลักการประชารัฐ และกระบวนการมีสวนรวมใน
ระบบขอมูล ใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใหขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการดําเนินงาน
ของภาครัฐ การแจงใหหนวยงานภาครัฐทราบถึงปญหาและความตองการที่แทจริง ทําใหหนวยงาน
ภาครัฐสามารถแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางถูกตอง ทั่วถึง  
และตรงประเด็น การดําเนินงานในระบบขอมูลของหนวยงานภาครัฐควรมุงเนนความมีประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผล โดยมีเกณฑมาตรฐาน 9 เกณฑ คือ ความครอบคลุมของขอมูล ความรวดเร็ว  
ความถูกตอง ความเช่ือมโยง ความทันสมัยของขอมูล ความนาเช่ือถือ ความสามารถในการเขาถึง 
ความสามารถในการตรวจสอบ และการมีสวนรวมในกระบวนการขอมูล 
                                                
6
 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, คูมือการสงเสริมระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยดานการจัดการและ

สัมฤทธ์ิผลของงานภาครัฐ ระบบมาตรฐาน 1101: ระบบขอมูล, สถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแหงประเทศไทย 
สํานักงาน ก.พ.,  2545. [ออนไลน]. 
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2.1.2  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System: DSS)7 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System: DSS) เปนระบบยอย

หน่ึงในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โดยจะชวยผูบริหารในเรื่องการตัดสินใจในเหตุการณหรือ
กิจกรรมที่ไมมีโครงสรางแนนอน หรือกึ่งโครงสราง และอาจจะใชกับบุคคลเดียวหรือชวยสนับสนุน
การตัดสินใจเปนกลุม นอกจากน้ัน ยังมีระบบสนับสนุนผูบริหารเพื่อชวยผูบริหารในการตัดสินใจ
เชิงกลยุทธ ซึ่งระบบดังกลาวเกิดข้ึนในชวงป 1970 โดยภาคธุรกิจเริ่มที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อที่จะชวยผูบริหารในการตัดสินใจปญหาที่ไมมีโครงสรางที่แนนอน หรือกึ่งโครงสรางโดยขอมูลมี
การเปลี่ยนแปลงตลอด ซึ่งระบบสารสนเทศเดิมที่ใชในลักษณะระบบการประมวลผลรายการ 
(Transaction processing system) ไมสามารถกระทําได นอกจากน้ันยังมีวัตถุประสงคเพื่อ 
ลดแรงงาน ตนทุนที่ตํ่าลงและยังชวยในเรื่องการวิเคราะหการสรางตัวแบบ (Model) เพื่ออธิบาย
ปญหาและตัดสินใจปญหาตางๆ จนกระทั่งป 1980 ความพยายามในการใชระบบน้ีเพื่อชวยในการ
สนับสนุนการตัดสินใจไดแพรออกไปยังกลุมและองคการตางๆ นอกจากน้ี มีนักวิชาการหลายทานได
อธิบายความหมายของ DSS ไว เชน Gerrity (1971) ไดใหความหมายไววา DSS คือ การผสมผสาน
อยางเหมาะสมระหวางความมีเหตุผลของมนุษยกับเทคโนโลยีสารสนเทศและชุดคําสั่งที่นํามาใช
โตตอบ เพื่อแกปญหาที่มีความซับซอน ความหมายน้ีจะอธิบายภาพรวมเชิงปรัชญา ซึ่งครอบคลุม
ลักษณะพื้นฐานของ DSS แตยังไมสามารถใหคําอธิบายลักษณะของปญหาที่จะตองแกไขโดยอาศัย 
DSS เขาชวย หรือใหภาพที่ชัดเจนของ DSS หรือ Kroenke และ Hatch (1994) ไดนําความหมายเดิม 
มาปรับปรุงและเสนอวา DSS คือ ระบบโตตอบฉับพลันที่สนับสนุนโดยคอมพิวเตอรซึ่งนํามาชวย
อํานวยความสะดวกในการตัดสินปญหาแบบไมมีโครงสราง ในความหมายน้ีไดมีนักวิชาการหลายทาน
วิจารณวา DSS สมควรที่จะชวยผูบริหารในการตัดสินปญหาทั้งแบบกึ่งโครงสรางและไมมีโครงสราง 
ไมเพียงเฉพาะปญหาแบบใดแบบหน่ึงเทาน้ัน  

DSS จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ โดย (1) ประมวลและเสนอขอมูล
การตัดสินใจแกผูบริหาร เพื่อใชทําความเขาใจและเปนแนวทางในการตัดสินใจ และ (2) ประเมิน
ทางเลือกที่เหมาะสมภายใตขอจํากัดของแตละสถานการณ ซึ่งจะชวยผูบริหารในการวิเคราะหและ
เปรียบเทียบทางเลือกใหสอดคลองกับปญหาหรือสถานการณที่สุด 

เราสามารถจําแนกสวนประกอบของ DSS ออกเปน 4 สวนดังน้ี 
1) อุปกรณที่เกี่ยวของกับ DSS แบงออกเปน 3 กลุมคือ อุปกรณประมวลผล 

อุปกรณสื่อสาร อุปกรณแสดงผล 
2) ระบบการทํางานเปนสวนประกอบที่สําคัญในการที่จะทําให DSS ทํางานได

ตามวัตถุประสงคและความตองการของผู ใช  ซึ่ งจะประกอบดวย 3 สวน คือ ฐานขอมูล  
ฐานแบบจําลอง และชุดคําสั่งของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

3) ขอมูลเปนองคประกอบที่สําคัญอีกสวนของ DSS ไมวา DSS จะประกอบดวย
อุปกรณที่ทันสมัย และไดรับการออกแบบระบบการทํางานใหสอดคลองกันมากเพียงใด ถาขอมูลที่

                                                
7
 จังหวัดสงขลา, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System). [ออนไลน]. 
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นํามาใชในการประมวลผลไมมีคุณภาพเพียงพอแลว DSS ก็จะไมสามารถชวยสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผูใชไดอยางเหมาะสม หรืออาจจะสรางปญหาในการตัดสินใจได 

4) บุคลากรจะเกี่ยวของกับ DSS ต้ังแตการพัฒนา การออกแบบ และการใชระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ โดยที่เราสามารถแบงบุคลากรที่เกี่ยวของกับ DSS ออกเปน 2 กลุม คือ ผูใช 
และผูสนับสนุนระบบ DSS 

 
2.2  สรุปกรอบแนวคิดในการศึกษา 

การศึกษาเรื่องน้ีมุงเนนวิเคราะหดานระบบขอมูล ที่นับเปนสวนสําคัญตอการปฏิบัติงาน 
ดานการจัดทําขอความพระราชสาสน โดยใชแนวคิดของระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทย  
ดานการจัดการและสัมฤทธิผลของงานภาครัฐ ระบบมาตรฐาน 1101: ระบบขอมูล รวมกับแนวคิด
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System: DSS) เปนกรอบในการศึกษาจากเอกสาร
ขอมูลในการปฏิบัติงานดานการจัดทําขอความพระราชสาสนและขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้ง  
จากการประมวลปญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงานจริงจากผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดทําขอความ 
พระราชสาสน เพื่อใหทราบวาการจัดการระบบขอมูลเปนตามเกณฑกําหนดของระบบมาตรฐานที่ 
ผูศึกษาไดหยิบยกมาศึกษาอยางไร ยังคงมีปญหา/อุปสรรคที่อาจสงผลใหการปฏิบัติงานดานการจดัทาํ
ขอความพระราชสาสน และนําไปสูการหาแนวทางการแกไขหรือปรับปรุง พรอมทั้งจัดทําขอเสนอแนะ 
เพื่อเตรียมความพรอมในการสนับสนุนการดําเนินงานดานการจัดทําขอความ พระราชสาสนของ 
สํานักราชเลขาธิการใหเปนไปดวยความเรียบรอย สนองพระราชประสงค ดวยความถูกตอง รวดเร็ว
และทันเหตุการณ ทั้งน้ี จะไดนําแนวคิดดังกลาวขางตนมาเปนแนวทางในการวิเคราะหหาขอสรุปของ
สิ่งที่ตองการศึกษาอยางเปนระบบมากย่ิงข้ึน  

 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

 
ภายหลังจากการศึกษาและวิเคราะหจากการปฏิบัติงานจริง เอกสารการดําเนินงาน 

ดานขอความพระราชสาสนของสํานักราชเลขาธิการ รวมทั้งการสอบถามเพิ่มเติมจากกลุมตัวอยาง  
ซึ่งเปนบุคลากรระดับผูอํานวยการกองและระดับวิทยากรชํานาญการ ซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานดานดังกลาว รวมกับการใชเกณฑมาตรฐาน 9 เกณฑ ของระบบมาตรฐาน 1101: ระบบ
ขอมลู ภายใตระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยดานการจัดการและสัมฤทธ์ิผลของงานภาครัฐ 
ดวยระบบขอมูลดังกลาวมุงเนนการพัฒนาระบบขอมูลที่ดีในภาครัฐใหเปนลักษณะระบบเปด
สอดคลองกับหลักการประชารัฐ หากแตการดําเนินงานของสํานักราชเลขาธิการ เปนหนวยงาน ที่มี
หนาที่เลขานุการในพระองคพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ แตอยางไรก็ตาม สํานัก 
ราชเลขาธิการก็มีการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ กระทรวงการตางประเทศ  
สถานเอกอัครราชทูตตางประเทศประจําประเทศไทย เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่เปนไปดวยความเรียบรอย 
จึงนําแนวคิดบางสวนของการบริหารระบบขอมูลดังกลาวมาอางอิงการศึกษา เพื่อประโยชนตอการ
พัฒนาระบบขอมูลในการสนับสนุนการดําเนินงานจัดทําขอความพระราชสาสนในปจจุบันและอนาคต
เปนไปดวยความราบรื่น ถูกตองรวดเร็ว และทันเหตุการณ ดังตารางผลการศึกษาตอไปน้ี 
 
ตารางท่ี 1  เกณฑมาตรฐานที่ 1 ความครอบคลุมของขอมูล 
 

ตัวชี้วัด การดําเนินงานท่ีผานมา/ปจจุบัน ปญหา/ขอขัดของ 

1. มีระบบฐานขอมลูทีจ่ัดเกบ็

ทั้งขอมลูของหนวยงาน

ตนเองและหนวยงานอื่นๆ 

ใหครอบคลุมพื้นที่การ

ดําเนินงาน 

2. มีการรวบรวมขอมูลของ

หนวยงานตนเองและ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

ครบถวนครอบคลุม 

– มีฐานขอมูลของหนวยงานทั้งทีเ่ปน

แฟมเอกสารและระบบสารสนเทศ 

แตยังไมครอบคลุมของหนวยงาน

ภายนอก 

 

– มีการรวบรวมขอมูลในการ

ดําเนินงานของหนวยงาน แตยังไม

ครอบคลมุขอมลูของหนวยงาน

ภายนอก 

– ขาดการบรหิารจัดการ 

ขอมูลใหมีความเช่ือมโยง 

 

 

 

– ไมมีการเช่ือมโยงขอมูล 
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ตารางท่ี 2  เกณฑมาตรฐานที่ 2 ความรวดเร็ว 
 

ตัวชี้วัด การดําเนินงานท่ีผานมา/ปจจุบัน ปญหา/ขอขัดของ 

1. มีแผนจัดเก็บขอมูลและ

ปรับปรงุขอมลูทุก 3 เดือน 

หรือ 6 เดือน 

2. มีการประมวลขอมลูตางๆ 

ที่จะเปนประโยชนตอการ

จัดทําขอความพระราช

สาสนไวในระบบ

คอมพิวเตอร 

– จัดเกบ็ขอมลูตามช้ินงาน ขาด

แผนการจัดเกบ็และปรับปรุงขอมูล 

 

– มีขอมูลตามช้ินงาน แตไมมีการ

ประมวลรายละเอียดขอมลูประกอบ 

– ขอมูลไมมีความทันสมัย 

 

 
 

– สืบคนขอมลูไดไมสะดวก

และ ไมรวดเร็ว 

 

ตารางท่ี 3  เกณฑมาตรฐานที่ 3 ความถูกตอง 
 

ตัวชี้วัด การดําเนินงานท่ีผานมา/ปจจุบัน ปญหา/ขอขัดของ 

1. มีเจาหนาที่ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพียงพอเพือ่

ดูแลตรวจสอบระบบ

ฐานขอมูลตางๆ  

 

2. มีการตรวจสอบขอมลู

ระหวางหนวยงานทีป่ฏิบัติ

หนาที่เกี่ยวเน่ืองกัน หรือ

หนวยงานขางเคียง 

– เจาหนาที่ผูปฏิบัติเปนผูที่ตรวจสอบ

ขอมูล นําเขา และจัดเกบ็ขอมลู 

 

 

 

– มีการตรวจสอบขอมลูจากหนวยงาน 

และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

– เจาหนาที่ปฏิบัติงานหลาย

หนาที่ในเวลาเดียวกัน 

เน่ืองจากขาดเจาหนาที่

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศในการดูแล 

– ขอมูลไมสอดคลองและมี

ความคลาดเคลื่อน 
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ตารางท่ี 4  เกณฑมาตรฐานที่ 4 ความเช่ือมโยง 
 

ตัวชี้วัด การดําเนินงานท่ีผานมา/ปจจุบัน ปญหา/ขอขัดของ 

1. จัดใหมีระบบเครือขาย

อินเตอรเน็ต ระบบ

คอมพิวเตอรเครือขาย เพื่อ

สืบคนขอมูลที่จําเปนตอการ

ปฏิบัติงาน ทั้งภายใน

หนวยงานเดียวกัน และกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

2. จัดใหมีการประชุมรวม

ระหวางหนวยงาน หรือกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อ

แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 

ขอเสนอแนะตางๆ  

– มีสืบคนขอมูล และมีการเช่ือมโยง

ขอมูลบางสวนระหวางหนวยงาน

ภายใน แตไมครอบคลุมหนวยงาน

ภายนอก 

 

 

 

– มีการประชุมหารอืรวมเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานกบัสวนราชการภายนอก  

– ขอมูลและระบบขอมูลยัง

เช่ือมโยงไมทั่วถึง 

 

 

 

 

 

– ไมมีการนําหัวขอการ

เช่ือมโยงขอมูลมาหารือใน

ที่ประชุม 

 
ตารางท่ี 5  เกณฑมาตรฐานที่ 5 ความทันสมัยของขอมูล 
 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงานท่ีผานมา/ปจจุบัน ปญหา/ขอขัดของ 

1. จัดใหมีระบบเครือขาย

อินเตอรเน็ตภายใน

หนวยงานเพื่อการคนหา

ขอมูลที่มีความทันสมัย

ตลอดเวลา 

2. จัดใหมีการตรวจสอบ 

ปรับปรงุขอมลูทีเ่กี่ยวของ

กับการปฏิบัติงานใหมีความ

เปนปจจบุันอยูเสมอ 

– มีเครือขายอินเตอรเน็ตเพื่อการ

สืบคนขอมลู 

 

 

 

– มีการตรวจสอบเฉพาะขอมลูปจจบุัน

ของเหตุการณทีเ่กิดข้ึนเฉพาะหนา 

– ขอมูลที่ไดอาจ

คลาดเคลื่อน/ไมถูกตอง  

 

 

 

– ขาดการวิเคราะหรวมของ

ขอมูลอื่นๆ  

 
  



14 

 

ตารางท่ี 6  เกณฑมาตรฐานที่ 6 ความนาเช่ือถือ 
 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงานท่ีผานมา/ปจจุบัน ปญหา/ขอขัดของ 

1. จัดใหมีการตรวจสอบ 

ขอมูลระหวางหนวยงานที่

เกี่ยวของ เพื่อใหการจัดเก็บ

ขอมูลมีความนาเช่ือถือมาก

ย่ิงข้ึน รวมทั้งมรีะบบ

ประมวลผลขอมลูที่

นาเช่ือถือและทันสมัย 

– มีการตรวจสอบเพื่อความนาเช่ือถือ

ของขอมูล 

– อาจเกิดความลาใชเวลาใน

การประสานขอขอมูล/

ตรวจสอบขอมลูจากสวน

ราชการทีเ่กี่ยวของ 

– มีการจัดเกบ็ตามช้ินงาน 

แตไมมีการประมวลผล

ขอมูลรวมกัน 

 
ตารางท่ี 7  เกณฑมาตรฐานที่ 7 ความสามารถในการเขาถึง 
 

ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงานที่ผานมา/ปจจุบัน ปญหา/ขอขัดของ 

2. จัดทําเว็บไซตของหนวยงาน

เพื่อเปนแหลงขอมูล

สวนกลางใหหนวยงาน

ภายนอกสามารถคนหา

ขอมูลขาวสาร และเปนการ

ประชาสมัพันธขาวสารแก

บุคคลภายนอก 

– มีการจัดทําเว็บไซตของหนวยงาน

กลาง เพือ่การสบืคนขอมูลและ

ประชาสมัพันธขาวสารใหแกบุคคล

หรือหนวยงานภายนอก 

– มีขอจํากัดในการไดรับ

ขอมูล มีขอจํากัดในการ

เผยแพรขอมลู  

 
ตารางท่ี 8  เกณฑมาตรฐานที่ 8 ความสามารถในการตรวจสอบ 
 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงานท่ีผานมา/ปจจุบัน ปญหา/ขอขัดของ 

1. จัดใหมีระบบการตรวจสอบ

ขอมูลกอนการจัดเกบ็ และ

ภายหลังการจัดเกบ็โดย

ประสานกบัหนวยงานอื่นๆ 

ที่เกี่ยวของ 

– มีการตรวจสอบขณะนําเขาขอมลู  – ไมมีการตรวจสอบขอมลู

เปนประจําตอเน่ือง 
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ตารางท่ี 9  เกณฑมาตรฐานที่ 9 การมีสวนรวมในกระบวนการขอมลู 
 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงานท่ีผานมา/ปจจุบัน ปญหา/ขอขัดของ 

1. จัดทําเว็บไซตของหนวยงาน

เพื่อเปนแหลงขอมูล

สวนกลางใหหนวยงาน

ภายนอกสามารถคนหา

ขอมูลขาวสาร และเปนการ

ประชาสมัพันธขาวสารแก

บุคคลภายนอก 

– มีประสานขอทราบขอมูล

สถานการณ หรือขอมลูอื่นๆ ที่

เกี่ยวของเพื่อประกอบการจัดทํา

ขอความพระราชสาสน จาก

หนวยงานที่เกี่ยวของ  

– หนวยงานที่นาเช่ือถือมี

ขอจํากัดในการเปดเผย/สง

ตอขอมูล ใชระยะเวลารอ

ขอมูล ตองหาขอมลูจาก

แหลงขอมูลอื่นๆ กอน 

 

 
จากตารางขางตนสามารถวิเคราะหไดวา ไมวาจะเปนการจัดทําขอความพระราชสาสน  

ในโอกาสวันที่ระลึกของประเทศที่มีสัมพันธไมตรีกับประเทศไทย การจัดทําขอความพระราชสาสน
แสดงความยินดีในโอกาสตางๆ และการจัดทําขอความพระราชสาสนแสดงความเสียพระราชหฤทัย/ 
ทรงหวงใย พบวา แมจะมีการจัดเก็บขอมูลที่มีอยูแยกตามโอกาสตางๆ แตยังขาดการวางแผนการ
จัดเก็บและปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย ทําใหการจัดการขอมูลที่มีอยูยังไมเปนระบบที่สมบูรณ ไมมี
ความเช่ือมโยง ไมครอบคลุมในมิติตางๆ ทําใหระบบขอมูลที่มีอยูไมเอื้อตอการสืบคนและใชอางอิง
ประกอบการตัดสินใจในการจัดทําขอความพระราชสาสน นอกจากน้ี ยังมีปญหาในการประสานงาน
ขอขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศ การตรวจสอบช่ือตําแหนงของบุคคลที่จะมีขอความ
พระราชสาสนไปถึง  ขอมูลสถานการณต างๆ ที่ เกิดข้ึน ณ ขณะน้ัน รวมทั้ งขอพิจารณา / 
ความเหมาะสมในการมีความขอความพระราชสาสนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กระทรวง 
การตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูตตางประเทศประจําประเทศไทย หรือสํานักงานราชบัณฑิตยสภา 
เพื่อนํามาประกอบการตัดสินใจในการจัดทําขอความพระราชสาสน นอกจากน้ี เจาหนาที่ผูปฏิบัติยัง
ขาดการวางแผนและความคิดริเริ่มในการปฏิบัติงานเชิงรุก ไมวาจะเปนการจัดการระบบขอมูลที่มีอยู
หรือการติดตามสถานการณขาวสาร และเมื่อพิจารณาจากแนวคิดสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision 
Support System: DSS) พบวา จากปญหาที่ยังเกิดข้ึนจึงยังไมเปนตามเกณฑของระบบดังกลาว 

 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรปุและขอเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

รายงานการศึกษาเรื่องการเตรียมความพรอมในการสนับสนุนการดําเนินงานดานการจัดทํา
ขอความพระราชสาสน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและวิเคราะหปญหา/ขอขัดของดานระบบขอมูลเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานดานการจัดทําขอความพระราชสาสน และหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดข้ึนใน
ปจจุบันและอาจเกิดข้ึนในอนาคต เพื่อแกไขอยางเปนระบบและนําไปปฏิบัติไดจริง รวมทั้งจัดทํา
ขอเสนอแนะในการเตรียมความพรอมในการดําเนินงานดานการจัดทําขอความพระราชสาสน เพื่อให
การดําเนินงานเปนไปดวยความราบรื่น สนองพระราชประสงค ดวยความถูกตอง รวดเร็วและ 
ทันเหตุการณ สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของสํานักราชเลขาธิการ โดยนําแนวคิดระบบ
มาตรฐานสากลของประเทศไทยดานการจัดการและสัมฤทธ์ิผลของงานภาครัฐ ระบบมาตรฐาน 1101: 
ระบบขอมูล มาใชประกอบการวิเคราะห ดังที่ปรากฏผลการศึกษาในบทที่ 3 ซึ่งสามารถกลาวโดยสรุป
ไดดังน้ี 

กองการตางประเทศ สํานักราชเลขาธิการ ไดปฏิบัติงานถวายดานการจัดทําขอความ 
พระราชสาสนในโอกาสตางๆ มาอยางตอเน่ือง แตเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลก
ปจจุบันที่เพิ่มมากข้ึน ซึ่งนอกจากจะพิจารณาถึงระดับความรุนแรง/รายแรงของเหตุการณ ระดับ
ความสัมพันธระหวางประเทศ ในบางกรณียังตองมีขอมูลในดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ที่มีความสําคัญ 
ในการนํามาอางอิงและประกอบการตัดสินใจในการจัดทําขอความพระราชสาสน ซึ่งฐานขอมูลที่มีอยู
ของกองเปนการเก็บขอมูลแยกตามเหตุการณแตละครั้ง แตยังมิไดนํามาประมวลและบูรณาการขอมูล
ที่เกี่ยวของเขาดวยกัน นอกจากน้ี ยังขาดการตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลใหเปนระบบระเบียบ  
และมีความทันสมัย รวมทั้งขอมูลเบื้องตนเพื่อประกอบการดําเนินการจัดทําขอความพระราชสาสน
สืบคนจากระบบอินเตอรเน็ต หรือรับทราบจากชองทางอื่นๆ ซึ่งกองยังไมมีขอมูลที่เพียงพอ ในบาง
กรณีจําเปนตองมีการตรวจสอบขอมูล ความนาเช่ือถือเพิ่มเติมจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน 
กระทรวงการตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูตตางประเทศประจําประเทศไทย และสํานัก 
ราชบัณฑิตยสภา เปนตน จากที่กลาวมาทําใหเกิดความไมสะดวกในการสืบคน และอาจมีผลใหเกิด
ความลาชา จึงเห็นวาหากมีการปรับปรุงระบบขอมูลใหมีความครอบคลุมขอมูลที่จําเปน ถูกตอง และ
สะดวกและรวดเร็วในการสืบคน จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในดําเนินการดานการจัดทําขอความ 
พระราชสาสนมากย่ิงข้ึน 
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4.2  ขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาการเตรียมความพรอมในการสนับสนุนการดําเนินงานดานการจัดทําขอความ

พระราชสาสน ซึ่งมุงเนนหาแนวทางแกไขปญหา/ขอขัดของที่เกิดข้ึนในปจจุบันและอาจเกิดข้ึนใน
อนาคต พบวา ปญหาอุปสรรคสําคัญคือ การขาดการจัดการระบบขอมูลใหมีความเช่ือมโยง ทันสมัย 
และถูกตอง รวมทั้งปญหาบุคลากรขาดการวางแผนและความคิดริเริม่เชิงรุกทั้งดานการจัดการระบบ
ขอมูลและการติดตามสถานการณขาวสาร เพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการดําเนินงานดานการ
จัดทําขอความพระราชสาสน ซึ่งตองอาศัยแนวทางแกไขตามขอเสนอแนะเชิงนโยบายและ
ขอเสนอแนะในการดําเนินการ ดังน้ี 

4.2.1  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) สํานักราชเลขาธิการควรมีการจัดการประชุมหารือรวมกับสวนราชการที่

เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานการจัดทําขอความพระราชสาสน เชน กระทรวงการตางประเทศ  
เพื่อหาแนวทางความเปนไปไดในการขอเช่ือมโยงระบบฐานขอมูลและขยายสิทธิการเขาถึงขอมูลที่
จําเปน ตอการปฏิบัติงานดานดังกลาว เชน ขอมูลรายประเทศ ขอมูลการรายงานสถานการณ
ตางประเทศ หรือขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งน้ี เพื่อใหไดเน้ือหาและการวิเคราะหขอมูลที่ทันสมัยในมิติ
ที่ครอบคลุม และสามารถเตรียมความพรอมในการสนับสนุนการจัดทําขอความพระราชสาสนไดมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  

2) สํา นักราชเลขาธิการควรมีการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่ อช วยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ การตัดสินใจในเหตุการณเพื่อประกอบการจัดทําขอความพระราชสาสน ตามแนวคิด
ของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) 

3) สํานักราชเลขาธิการควรมีการพิจารณาเพิ่มหรือจัดหาบุคลากรซึ่งมีความ
ชํานาญดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อชวยจัดทําระบบฐานขอมูล ดูแล และใหคําปรึกษาใน
เรื่องดังกลาว เพื่อชวยสนับสนุนการดําเนินงานดานการจัดทําขอความพระราชสาสนใหเกิด
ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 

4.2.2  ขอเสนอแนะในการดําเนินการ 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายอาจตองใชระยะเวลาในการพิจารณาความเปนไปไดหรือ

การดําเนินการ จึงเห็นควรใหมีการดําเนินการในระดับบุคลากรของกองซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การจัดทําขอความพระราชสาสน เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงแนวทางการบริหารระบบขอมูลภายในหรอืการ
ประสานความรวมมือกับหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ เพื่อเพิ่มความพรอมในการสนับสนุนการ
จัดทําขอความพระราชสาสนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดังน้ี 

1) จัดใหมีการประชุมเจาหนาที่ของกลุม/กองที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดาน
การจัดทําขอความพระราชสาสนเปนประจํา เพื่อใหทราบถึงปญหาหรือขอขัดของในการดําเนินงาน
จัดทําขอความพระราชสาสนในแงมุมตางๆ กระตุนเตือนใหตระหนักถึงความสําคัญของการติดตาม
สถานการณขาวสารและการจัดระบบขอมูล และหาแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนรวมกัน เพื่อเพิ่ม
ความพรอมในการสนับสนุนการดําเนินงานดานการจัดทําขอความพระราชสาสนใหมีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากข้ึน 
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2) จัดทําแผนการจัดเก็บและปรับปรุงขอมูลที่ เกี่ยวของกับการสนับสนุน  
การจัดทําขอความพระราชสาสน เชน ขอมูลพระราชวงศตางประเทศ ขอมูลบุคคลสําคัญ/บุคคลที่
ทรงรูจัก ขอมูลขอมูลพื้นฐานและสถานการณของประเทศตางๆ ยอนหลัง 5 ป ใหมีความถูกตองเปน
ระเบียบเรียบรอย รวมทั้งปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยและตอเน่ือง  

3) จัดใหมีการประมวลขอมูลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานการจัดทําขอความ 
พระราชสาสนทั้งจากระบบสารสนเทศและระบบแฟมขอมูลไวดวยกัน จัดหมวดหมูและรายละเอียดที่
ชัดเจนข้ึน เชน ตามประเทศ หรือเหตุการณ เปนตน โดยจัดเก็บลงในระบบคอมพิวเตอรและเช่ือมโยง
ขอมูลดังกลาวผานระบบ shared file ระหวางบุคลากรผูปฏิบัติงาน เพื่อใชสืบคนอางอิงในการจัดทํา
ขอความพระราชสาสนไดสะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึน  

ผูศึกษาเห็นวา หากดําเนินการตามแนวขอเสนอแนะขางตนจะนําไปสูแนวทางการพัฒนา
กระบวนงานดานการจัดทําขอความพระราชสาสนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน กอใหเกิดการดําเนินงาน
ดานดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอย สมพระเกียรติ สนองพระราชประสงค และเกิดประโยชน
สูงสุดตอความสัมพันธระหวางประเทศ 
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